ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I SJÖSTRAND COFFEE INT. AB (PUBL)
Insändes till:
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Emissionsvolym:

4 499 999,20 kronor

Teckningstid:

11 januari – 29 januari 2016
Första handelsdag är beräknad till 15
februari 2016

Teckningskurs:

3,70 kronor per B-aktie

Poster:

1 250 B-aktier

Betalning av likvid:

Enligt anvisning på avräkningsnota

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING AV:
stycken B-aktier i Sjöstrand Coffee Int. AB (publ) till teckningskursen 3,70 kr. Minsta teckningspost är
1 250 B-aktier (motsvarande 4 625 kr) och därefter i poster om 250 B-aktier.

Undertecknad är medveten om samt medger att:
- Inget kundförhållande uppstår mellan Partner Fondkommission AB och aktietecknaren
- Betalning skall ske enligt anvisning på avräkningsnota till ett för Sjöstrands räkning upprättat klientmedelskonto
- Tecknare som ej erhållit tilldelning erhåller inget besked om detta
- Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan

B. AKTIERNA SKALL REGISTRERAS OCH LEVERERAS TILL FÖLJANDE:
VP-konto:

0

0

eller

0

Depånummer:

Bank/Fondkommissionär:

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Partner Fondkommission AB att
verkställa teckning enligt villkor i Informationsmemorandum daterat januari 2016, samt om att Partner
Fondkommission AB inte gör någon bedömning om huruvida denna teckning av aktier passar tecknaren. Endast
en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Undertecknad har även tagit del av den allmänna
informationen i anslutning till denna sedel och har tagit del av och accepterat kundinformationen på
www.partnerfk.se. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investerarsparkonto, vänligen
kontakta din förvaltare för teckning av aktier
C. NAMN OCH ADDRESSUPPGIFTER:
VÄNLIGEN TEXTA
Namn/Firma

Personnummer/Organisationsnummer

Postadress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

e-post

Ort och datum

Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

ID/REGISTRERINGSBEVIS
För det fall att teckningsanmälan ovan avser ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på tecknarens IDhandling biläggas anmälningssedeln för att den skall vara giltig. I det fall tecknaren är en juridisk person skall ID-handling samt
registreringsbevis som styrker firmatecknare biläggas.
Undertecknad har bilagt vidimerad kopia av ID (och om applicerbart en kopia på registreringsbevis).

